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KARAR

 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Maslak Mahallesi, 2 pafta, 11 ada, 53 parsel sayılı yerde bulunan, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan, İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulunun 06.05.2005 tarih ve 715 sayılı kararıyla korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 56
parselin bitişiğinde yer alan, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun
31.10.2008 tarih ve 2148 sayılı kararıyla  başlangıç ve bitiş noktaları ile güzergahının tarihçesi, mevcut
durumu (güncel halihazır haritaya işlenerek ve güzergah üzerindeki kadastro parselleri işlenerek), geçtiği
güzergahtaki  imar planlarına işlenip  işlenmediği,  günümüze değin yapılan  rölöve,  restorasyon ve kazı
çalışmalarına ilişkin bilgi belgelerin Kurulumuza iletilmesi istenen Tarihi Taksim Su Sistemi’nin geçtiği hat
üzerine inşaat molozları döküldüğü, galeri bacasının üstünün betonla kapatıldığı ve bir binanın yağmur suyu
hattının  geçmesi  için  parselde  kazı  yapılmaya  başlandığı  hususunda  İstanbul  Büyükşehir  Belediye
Başkanlığının  19.11.2013  tarih  ve  18898645-314-545531  sayılı  yazısı  ve  Müdürlük  uzmanlarının
24.04.2014 tarihli  raporu S-10 ve S-8 sayılı  işlem dosyaları  eşliğinde okundu, ekleri  incelendi,  yapılan
görüşmeler sonucunda; 

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Maslak Mahallesi, 2 pafta, 11 ada, 53 parselin, Tarihi Taksim Su Sistemi’nin
bir parçası olduğundan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline; galerinin, galeri bacası ve yağmur
suyu hattı için kazılan kısmıyla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel  Müdürlüğü  tarafından,  ilgili  müze  denetiminde  belirli  noktalarda  açığa  çıkartılarak,  rölöve  ve
fotoğraflarla belgelenmesine; yapılacak kazıların can ve mal güvenliği açısından risk oluşturmaması için
gerekli  tedbirlerin  alınmasına  ve  çalışmaların  ivedilikle  tamamlanmasına;  galeriyi  korumaya  ilişkin
önerilerin  Kurulumuza  iletilmesine;  2863  sayılı  yasanın  61.  maddesi  gereğince,  Kurul  kararlarına
uyulmasının bir zorunluluk olduğu göz önüne alınarak, İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma  Bölge  Kurulunun  31.10.2008  tarih  ve  2148  sayılı  kararıyla  istenen  belgelerin  Kurulumuza
iletilmesine karar verildi.


